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1. Introdução   
 

Pela necessidade constante de atualização e reconstrução permanente do lugar concreto que é 

a Escola1, assistimos à necessidade de rever, quotidianamente, a sua ação e organização. 

 A Escola enquanto Instituição necessita frequentemente de reedificar a sua missão e os seus 

objetivos no intuito de se capacitar para fazer frente aos desafios, constrangimentos, dilemas 

e/ou oportunidades que se colocam, quer a nível ideológico, político, legislativo ou económico-

social.  

É por esta via que a avaliação institucional, aqui designada, autoavaliação de Escolas 

/Agrupamento, assume um papel primordial na melhoria da Organização e na prestação de 

contas. Permite confrontar a representação que os atores da comunidade escolar e educativa 

têm de uma organização, com o que, na realidade, é efetuado na Instituição pelos seus 

responsáveis educacionais.  

Para dar visibilidade às lógicas e dinâmicas organizacionais e de funcionamento duma 

realidade concreta - Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (AEVA), apresenta-se aqui o 

seu processo de autoavaliação.  

Para o efeito, foi designada, pela Diretora do Agrupamento, uma equipa constituída por 

elementos internos da comunidade escolar, tendo como representantes docentes dos vários 

grupos de docência, sendo que, alguns deles, já haviam realizado algum trabalho no domínio 

da autoavaliação em anos anteriores.  

O processo de autoavaliação, designadamente a fase de diagnóstico, iniciou-se no final do ano 

letivo transato, mais especificamente, no final do mês de junho de 2015 e prolongou-se até à 

presente data, julho de 2016.    

Após consulta de vários modelos de autoavaliação e, de acordo com as possibilidades e 

recursos que o AEVA dispunha, para pôr em prática um modelo exequível e fidedigno do ponto 

de vista científico, foi escolhido um modelo europeu de autoavaliação - CAF (Common 

Assessment Framework). 

A autoavaliação de Escola baseada no modelo CAF possibilita uma análise sustentada nos 

diferentes aspetos da organização escolar, viabilizando a visão da própria 

Escola/Agrupamento. Importa referir que o desenvolvimento de um trabalho desta natureza 

seja visto como um processo natural e que todos os intervenientes aceitem a autoavaliação 

contribuindo com ‘sugestões conhecimentos e experiências’. 

Apresenta-se neste relatório as fases do processo de implementação da autoavaliação no 

AEVA, designadamente:  

o os objetivos que presidiram à implementação de um processo de autoavaliação no AEVA; 

o o cronograma elaborado para o desenvolvimento da autoavaliação; 

                                                           
1
 Entenda-se, Escola enquanto instituição/ unidade orgânica, denominada atualmente de Agrupamento 

de Escolas. 
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o a preparação, condução e execução do processo de diagnóstico; 

o os resultados obtidos com o diagnóstico de  autoavaliação; 

o os Pontos Fortes, Áreas a Consolidar e Áreas de Melhoria, resultantes da  autoavaliação; 

o as orientações para o Plano de Melhoria do Projeto Educativo e medidas constantes no 

Plano de Ação Estratégica do AEVA decorrentes desta autoavaliação. 
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2. Enquadramento  

A autoavaliação numa Escola, enquanto organização, deve ser entendida como um meio para 

propiciar a reflexão e a crítica. Serve, deste modo, para adequar e aperfeiçoar os processos 

implementados bem como os seus resultados, em consonância com os objetivos pretendidos.  

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, refere um “Sistema de Avaliação da educação e do 

ensino não superior”, no desenvolvimento do preconizado pela Lei de Bases, define a estrutura 

da avaliação com base na autoavaliação e na avaliação externa (art.º 5º), determina o caráter 

obrigatório da autoavaliação (art.º 6º) e o grau de abrangência e complementaridade da 

avaliação externa (art.º 8º). 

De acordo com o estabelecido no seu artigo 3º, a autoavaliação como processo de avaliação 

interna, tem como objetivos: 

o Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização da Escola e 

dos seus níveis de eficiência e eficácia; 

o Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e 

responsabilidade; 

o Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados da Escola; 

o Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa na 

vida da escola, valorizando o seu papel; 

o Garantir a credibilidade do desempenho da Escola; 

o Promover uma cultura de melhoria continuada da organização. 

A autoavaliação deverá ter um papel de diagnóstico do estado global da Escola. Deverá ser 

efetuada de forma sistemática e permanente, divulgados os seus resultados e certificado o 

processo que tem como objetivos fundamentais a promoção da excelência, a distinção de boas 

práticas e o aumento da eficácia e eficiência organização. 
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3. Objetivos Gerais   

Para dar resposta ao desenvolvimento da autoavaliação foi adotado, pela equipa, o modelo 

CAF que permitirá ao Agrupamento percecionar o seu desempenho, enquanto organização, 

nos seus diferentes níveis, de forma a poder ser efetivada a integração dos resultados num 

processo que conduza à melhoria desta Instituição – Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo. Deste modo pretende-se: 

 analisar os modos de funcionamento e organização do AEVA enquanto Agrupamento com 

vista a melhorar a qualidade do serviço educativo a prestar; 

 facilitar a autoavaliação, numa primeira fase, com o objetivo de obter um diagnóstico e 

identificar ações de melhoria; 

 orientar para um ciclo completo e desenvolvido de PDCA “Plan, Do, Check, Action” 

(Planear – Executar - Rever – Ajustar) com a utilização do modelo CAF através de: 

critérios de meios - referem-se aos meios da organização - estes determinam o que a 

organização faz e como realiza as suas atividades para obter os resultados desejados; 

critérios de resultados - medem as perceções - o que os colaboradores, cidadãos/clientes e 

sociedade pensam da organização - existem igualmente indicadores internos de desempenho 

que demonstram a forma como a organização está a atuar em relação às metas fixadas (os 

resultados e impactos) . 

3.1. O Modelo CAF  

 

O modelo CAF (Common Assessment Framework), adotado pela primeira vez no AEVA, 

pretende a melhoria contínua do Agrupamento, satisfazendo as necessidades do pessoal 

docente e do pessoal não docente (PD e PND), assim como dos alunos e pais/encarregados de 

educação (EE). 

A CAF é uma ferramenta de autoavaliação da qualidade da organização desenvolvida a nível 

Europeu. Em Portugal a CAF foi designada como “Estrutura Comum de Avaliação” e foi 

inspirada no Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (EFQM) 

e é modelo de Gestão da Qualidade Total desenvolvido pelo e para o setor público.  

No seu prefácio Carneiro (2014) refere: 

 ‘… a CAF é um poderoso instrumento de melhoria das organizações educativas e de formação. Não se 

trata de um mero modelo de autoavaliação mas de um instrumento de indução de uma nova 

abordagem ao trabalho na organização. Uma abordagem que parte de um profundo pensamento 

estratégico sobre a missão e visão da escola - o seu projeto educativo e curricular, - sobre o modo como 

organizamos e gerimos os recursos, para prossecução desses fins, e que termina com um 

acompanhamento cuidado dos resultados. Em bom rigor não termina. Esta é a característica 

fundamental da viagem da qualidade proporcionada pela CAF: o acompanhamento dos resultados não é 

o fim mas tão só o princípio de um novo ciclo de melhoria. A reflexão sobre os resultados, e a sua ligação 

com os meios, leva a alterar as práticas com vista a obter resultados (ainda) melhores’.  
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O modelo CAF visa ser o catalisador para um processo pleno de melhoria no seio da 

organização e tem cinco objetivos principais: 

o introduzir uma cultura de excelência e os princípios da Gestão da Qualidade Total nas 

organizações da administração pública; 

o orientá-las progressivamente para um ciclo completo e desenvolvido de PDCA “Planear -

Executar – Rever - Ajustar”;  

o facilitar a autoavaliação das organizações públicas com o objetivo de obter um diagnóstico 

e identificar ações de melhoria; 

o  servir de ponte entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade, no setor 

público e privado; 

o facilitar o bench learning entre organizações do setor público. 

Esta ferramenta apresenta-se como um modelo assente numa estrutura de nove critérios que 

correspondem aos aspetos globais focados em qualquer análise organizacional, permitindo, 

assim, a comparação entre organismos. 

 

3.2. Preparação e Condução da Autoavaliação  

 

3.3.1. A Equipa de Autoavaliação 

 

A equipa de autoavaliação iniciou os seus trabalhos no final do ano letivo 2014-2015, mais 

especificamente a 30 de junho de 2015. Na primeira reunião a Diretora do AEVA reuniu com a 

equipa de autoavaliação, nomeada para efeito, a fim de informar sobre o pretendido neste 

processo de autoavaliação do Agrupamento.  

A equipa de autoavaliação iniciou com 8 elementos que estiveram presentes nas decisões 

primárias. A continuidade dos trabalhos no início de 2015-2016 efetuaram-se com 6 

elementos, tendo os dois que faziam parte da equipa transitado de Agrupamento. Para o 

desenvolvimento de alguns trabalhos como aferição de questionários ou distribuição destes 

colaboraram outros docentes (Professores e Educadores Titulares de Turmas, Diretores de 

Turma, professores sem componente letiva, adjunto da direção e, também, assistentes 

técnicos operacionais). 
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A equipa permanente é composta pelos seguintes elementos: 

- Maria Manuela Matos (Coordenadora) 

- António Joaquim Coelho (Presidente do Conselho Geral)  

- João Paulo Murteira (Coord. de Estabelecimento)  

- Luísa Telo Silva (representante Pessoal Docente) 

- Maria Vicência Mota (representante Pessoal Docente) 

- Paula Dias (representante Pessoal Docente) 

Colaboradores: 

- Maria Baixinho (representante do Pessoal Não Docente)  

- Francisco Fadista (representante do Pessoal Docente)  

- Vítor Vilela (membro do Órgão de Gestão)  

- Educadores e Professores Titulares de Turma e DT 

 

3.3.2. O Planeamento da Autoavaliação 

 

 Para iniciar este processo, para quem nunca tinha implementado o modelo CAF, requereu um 

trabalho de pesquisa e autoformação constante, que foi sendo, momento a momento, 

questionado e apoiado em leituras e reflexões conjuntas entre os elementos da equipa. 

Embora, alguns destes elementos tivessem frequentado algumas sessões de formação sobre o 

assunto, eram, inequivocamente, insuficientes para aplicar uma metodologia de forma 

confiante e sem interferências na sua aplicação.  

Deste modo, definiu-se o âmbito e a metodologia da autoavaliação, após abordagem de 

conteúdos teóricos sobre avaliação e autoavaliação de escolas. Procedeu-se à seleção e análise 

de documentos de apoio para informação e organização do trabalho de autoavaliação tais 

como os documentos disponíveis na página da Direcção-Geral da Administração e do Emprego 

Público (DGAEP), incluindo o manual da CAF, imprescindível para a sua implementação. 

Delineou-se uma calendarização/programação para o percurso a realizar (Ver Cronograma).     

 

3.3.3. Divulgação/Comunicação da Autoavaliação  

 

Numa fase inicial logo, após as primeiras reuniões da equipa, divulgou-se o projeto de 

implementação do processo de autoavaliação do AEVA nas várias estruturas intermédias 
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(Departamentos Curriculares) e de gestão pedagógica (Conselho Pedagógico) e administrativa 

de forma a informar o início de um trabalho desta natureza.  

Foi solicitada a sua disseminação pelas várias estruturas que receberam a informação, 

incluindo o Conselho Geral, para que chegasse, de forma mais eficaz, junto da Comunidade e 

Escolar e Educativa.  

No início do ano letivo 2015-2016 foi novamente divulgada informação pelos novos docentes. 

Os elementos da equipa da autoavaliação, nas reuniões dos conselhos de Turma em que 

participavam, transmitiam a informação sobre o processo e sensibilizavam para a colaboração 

dos vários intervenientes para a reposta aos questionários que iriam ser distribuídos, quer para 

os alunos, quer para os encarregados de educação.  

Mais tarde, no final do segundo período, foi distribuído um folheto (V. panfleto) sobre o 

projeto de autoavaliação a todos os encarregados de educação.  

4. Metodologia   

A autoavaliação do AEVA iniciou a sua fase de diagnóstico definindo-se as partes interessadas, 

os produtos e serviços que são prestados e os processos-chave da Organização/Agrupamento. 

Definiu a População a inquirir bem como adequou os critérios de Meios e de Resultados, de 

acordo com os grupos populacionais definidos. 

4.1 População Inquirida 

 

Os grupos da população a inquirir foram delimitados pela necessidade de diagnosticar, de 

forma rigorosa e abrangente, o estado da Instituição/Agrupamento referente aos meios (o que 

o AEVA faz e como realiza as suas atividades para obter os resultados desejados) e aos 

resultados (medição das perceções dos colaboradores, cidadãos/clientes e sociedade acerca da 

Organização). 

A tabela seguinte apresenta o total da população e a taxa de adesão da população, 

inicialmente esperada na resposta aos questionários, de cada um dos grupos inquiridos. 

Tabela I - Nível de adesão da População Inquirida 

Grupos Total da população
2
 Total de 

respondentes 
Taxa de adesão 

% 

Pré-escolar 83 54 65,1 

1º e 2º ciclo 336 294  87,5 

3º ciclo e Secundário  330 82 24,8 

Pessoal Docente  82 63 76,9 

Pessoal Não Docente 38 35 92,1 

Encarregados de 
Educação 

              500 (Estimados de 742 
alunos) 

343  68,6 

 

 

                                                           
2
 - Dados de Caracterização in PE 
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4.2. Critérios a Avaliar por Grupo Populacional  

 

Os principais aspetos a ter em conta nas práticas organizacionais e de gestão dizem respeito 

aos critérios 1 a 5 – critérios de meios. Através de medidas de perceção e medições do 

desempenho foram avaliados os aspetos referentes Resultados – critérios 6 a 9, alcançados ao 

nível dos cidadãos /clientes, pessoas, responsabilidade social e desempenho-chave. Para uma 

melhor visualização dos grupos inquiridos por critério apresenta-se a seguinte tabela. 

Tabela II - Critérios Avaliados por População Inquirida 

Critérios/ 

Questionários  
Pré-escolar 1º e  

2º Ciclos 
3º Ciclo 
 e Sec. 

Pessoal 
Docente 

Pessoal Não 
Docente 

Enc. de 
Educação  

1. Liderança x x x x x x 

2-Planeamento e Estratégia x x x x x x 

3. Pessoas x x x x x x 

4. Parcerias e recursos x x x x x x 

5. Processos x x x x x x 

6. Resultados   x   x 

7. Critério Satisfação dos 
Colaboradores 

   x x  

8. Resultados da 
Responsabilidade Social 

x x x x x x 

9. Resultados do desempenho-
chave 

x x x x x x 

 

4.3 Questionários  

 

Os questionários seguiram o modelo de um dos questionários disponíveis na página 

electrónica da DGAEP com adaptações significativas direcionadas para cada um dos públicos-

alvo. Estas alterações basearam-se nas orientações dadas em cada um dos critérios e 

subcritérios e respetivos indicadores do manual CAF, utilizando uma linguagem coerente e 

assertiva para cada população inquirida. 

Houve da parte da equipa de autoavaliação a preocupação constante em aplicar os princípios 

de equidade, abrangência, transparência e neutralidade, de modo a seguir os pressupostos 

propostos no modelo CAF. Foram delineados indicadores por critério, de acordo com o 

contexto em que se insere o AEVA. 

Os questionários de avaliação da satisfação incidiram nos grupos populacionais: alunos do Pré-

escolar, alunos do 1º Ciclo e 2º Ciclo, alunos do 3º Ciclo e Secundário, Pessoal Docente (PD), 

Pessoal Não Docente (PND) e Encarregados de Educação (EE), de modo a contemplar a 

participação dos intervenientes mais diretos da comunidade educativa (V. anexo I Questionários 

por População). 
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Todos os questionários foram submetidos na plataforma informática Google docs para 

posterior análise e enviados diretamente por e-mail para o Pessoal Docente e Não Docente e 

Encarregados de Educação. No caso dos alunos do Pré-escolar, 1º e 2º Ciclo e 3º Ciclo e 

Secundário foram enviados para os Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma, 

tendo estes docentes sido orientados nos procedimentos a efetuar com cada população 

inquirida.  

Foram estabelecidos prazos para resposta aos questionários on-line, de acordo com as datas 

de solicitação.  

 

4.3.1.Grupo Pré-escolar 

 

Os questionários para a educação Pré-escolar foram elaborados com uma linguagem que fosse 

entendida por crianças dos três aos seis anos. Assim, foi seguida uma escala de: 

 Sim Não 

1 2 

A aplicação deste questionário foi efetuada pela Educadora Titular de cada grupo/sala que o 

explicou às crianças, de forma simples. Deu as instruções e registou na plataforma as 

respostas.  

 

4.3.2. Grupo do 1º e 2º Ciclos 

 

Neste grupo de inquiridos foi estabelecida a seguinte escala de avaliação: 

Sim Não Não sei 

1 2 3 

 

Pretendia-se que o inquirido assinalasse a opção que melhor exprimisse a sua opinião.  

Para a aplicação deste questionário a equipa de autoavaliação solicitou, aos Professores 

Titulares de Turma, no 1º Ciclo, e Diretores de Turma, no 2º Ciclo, que sob a sua orientação, as 

crianças pudessem aceder à Net e respondessem on-line ao questionário.  

 

4.3.3. Grupo do 3º Ciclo e Secundário  

 

Neste grupo de inquiridos foi estabelecida a escala de avaliação:  

Não concordo Concordo Concordo plenamente Não sei 

1 2 3 4 
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Pretendia-se que fosse tido em conta que 1 (nível mínimo) correspondesse a “Não Concordo” e 

3 (nível máximo) correspondesse a “Concordo plenamente”. Sempre que a questão não se 

aplicasse à sua situação ou não fosse do seu conhecimento deveria ser selecionada a opção 4 

correspondente a “Não sei”. 

Estes questionários foram respondidos num tempo estipulado pelo Diretor de Turma, nalguns 

casos e noutros seguiram para o e-mail dos alunos para responderem e submeterem no prazo 

solicitado.  

Para esta população foi prolongado o prazo e emitidos alertas em como os alunos não se 

encontravam a responder, uma vez que a incidência das repostas era baixa face ao número de 

alunos do Agrupamento.  

 

4.3.4. Pessoal Docente  

 

Do Grupo do Pessoal Docente fizeram parte todos os docentes do Agrupamento. Numa fase 

inicial, e na tentativa de uma aferição e fidelidade do processo. Foram testados os 

questionários numa amostra da população, que à partida conhece o funcionamento do 

Agrupamento, mas que não iria permanecer no ano seguinte. Foram alguns docentes 

contratados e a psicóloga que apresentaram sugestões na reformulação de algumas questões. 

Posteriormente, foi enviado para o mail de cada um o link para aceder ao questionário 

definitivo. 

Para avaliação das perceções dos docentes foi utlizada a seguinte escala: 

Discordo 
completamente 

Discordo Concordo Concordo plenamente Não aplicável 

1 2 3 4 5 

 

Solicitava-se que fosse tido em conta que 1 (nível mínimo) correspondesse a “Discordo 

completamente” e 4 (nível máximo) correspondesse a “Concordo plenamente”. Sempre que a 

questão não se aplicasse à sua situação, seria de selecionar a opção 5 correspondente a “Não 

aplicável”. 

 

4.3.5. Pessoal Não Docente 

 

A maioria do Grupo do Pessoal Não Docente respondeu on-line ao questionário, com exceção 

dos assistentes técnicos operacionais, de uma das escolas do Agrupamento, que responderam 

em suporte de papel. Deste modo, assegurado o anonimato, foram introduzidos na plataforma 

on-line pelos elementos da equipa de autoavaliação.  

Neste grupo populacional foi utilizada a mesma escala de avaliação, apresentada, para o 

Pessoal Docente. 
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4.3.6. Encarregados de Educação  

 

Para este grupo de inquiridos foram planeados procedimentos que necessitaram de ser 

revistos ao longo do percurso.  

Numa fase inicial foi necessário recolher os e-mails de todos os Encarregados de Educação. 

Para esta tarefa foi pedida a colaboração de todas as Educadoras, Professores Titulares de 

Turma e Diretores de Turma que reuniram a informação, através de grelhas de registo, 

preenchidas em manuscrito, na sua maior parte. Assim, alguns elementos da equipa de 

autoavaliação e com a colaboração de um docente com conversão da componente letiva 

transcreveram para formato Word os e-mails dos Encarregados de Educação. De seguida, foi 

enviado um e-mail com um link de acesso ao questionário, tendo sido dado um prazo para a 

resposta on-line.  

Como só alguns Encarregados de Educação responderam, foi feita nova solicitação de 

colaboração das Educadoras, Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma para a 

sensibilização da importância da autoavaliação, junto destes. Desta vez, foram distribuídos os 

folhetos já focados, anteriormente, e distribuído o questionário em formato de papel, para 

quem não respondeu on-line, nas reuniões dos colaboradores com os Encarregados de 

Educação. Estes questionários foram recolhidos por estes docentes e entregues à equipa de 

autoavaliação para inserção na plataforma on-line.   

O questionário aos encarregados de educação utilizou a seguinte escala: 

Não concordo Concordo Concordo plenamente Não tenho 
conhecimento 

1 2 3 4 

 

Deveriam assinalar 1 (nível mínimo) correspondente a “Não Concordo” e 3 (nível máximo) 

correspondente a “Concordo plenamente”. Sempre que a questão não se aplicasse à situação 

ou não a conhecesse deveriam selecionar a opção 4 correspondente a “Não tenho 

conhecimento”. 

Na recolha de dados verificaram-se alguns constrangimentos que influenciaram o decorrer dos 

procedimentos.  

- Morosidade na distribuição dos questionários aos Encarregados de Educação provocada pela 

dificuldade na identificação dos endereços de e-mails, registados nas grelhas de levantamento 

manuscrito, sendo que alguns deles estavam incorretos e vieram devolvidos. 

- Transcrição das respostas dos questionários efetuados em suporte de papel aos Encarregados 

de Educação quando se pretendia uma utilização eletrónica (ecológica). 

 - Alargamento dos prazos que condicionaram o início das análises.   
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- Diversidade na recolha dos questionários aos alunos provocada pela interpretação dos 

colaboradores. 

- Grau de participação dos intervenientes (Pessoal Não Docente, dos Alunos do 3º Ciclo e 

Secundário e Encarregados de Educação).  

- Algumas respostas aleatórias por parte dos grupos dos Encarregados de Educação e do 

Pessoal Não Docente. 

4.4. Metodologia de Análise 

 

Para analisar os diferentes questionários foi necessário converter as pontuações atribuídas 

numa escala de classificação. Os dados do Google docs foram transformados em quadros de 

análise Excel onde era permitido ordenar critérios e efetuar cálculos para análises mais finas 

como por exemplo agrupar/ordenar critérios e/ou efetuar cálculos de médias ou 

percentagens.  

Para apuramento dos Pontos Fortes, Aspetos a Consolidar e Aspetos a Melhorar foram 

ordenadas as tabelas de classificação dos grupos inquiridos e estipuladas percentagens. Deste 

modo, os Pontos Fortes correspondem a valores maiores ou iguais a 75%, os Aspetos a 

Consolidar de 60% a 74% e os Aspetos a Melhorar menores que 60%. 

As percentagens correspondentes às designações Não sei, Não Tenho Conhecimento ou Não 

Aplicável das escalas de classificação foram contabilizadas à parte e apenas foram 

considerados valores maiores ou iguais a 10% em todos os grupos populacionais inquiridos. 

Para cada um dos grupos foram calculadas médias dos critérios e subcritérios e encontram-se 

explicitadas em cada uma das análises. 

5. Análise dos Resultados por População Inquirida 

 

5.1. Pré-escolar  

 

Os resultados dos questionários efetuados às crianças da Educação Pré-escolar apresentam-se 

no seguinte gráfico. 
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Gráfico I – Nível de Satisfação – Pré-escolar 

 

Consideram-se como pontos fortes (classificação ≥75%) a maioria dos critérios avaliados.  

Os critérios Liderança (C1), Pessoas (C3) e Impacto na Sociedade (C8) foram considerados 

como aspetos a melhorar. Referem-se ao conhecimento da Diretora, aos prémios atribuídos às 

crianças e à realização de atividades de sensibilização social no exterior. 

Os critérios Planeamento e Estratégia (C2) e Pessoas (C3) referentes, respetivamente, aos 

indicadores direitos e deveres das crianças e serviços da Escola foram considerados como 

aspetos a melhorar.  

 5.2. Alunos do 1º e 2º Ciclo  

 

Os resultados dos questionários efetuados aos alunos dos 1º e 2º Ciclos apresentam-se no 

seguinte gráfico. 

Gráfico II – Nível de Satisfação – Alunos do 1º e 2º Ciclos 
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Considera-se como pontos fortes (classificação ≥75%) todos os critérios avaliados.  

Os critérios Planeamento e Estratégia (C2) e Impacto na Sociedade (C8) foram considerados 

como aspetos a melhorar nomeadamente, o conhecimento do Plano Anual de Atividades e a 

consulta da página Web do Agrupamento. 

 

5.3. Alunos do 3º Ciclo e Secundário 
 

 

Gráfico  III – Nível de Satisfação - Alunos do 3º Ciclo e Secundário 

  

 

Ao nível dos alunos do 3º ciclo e secundário não se registaram pontos fortes. 

Foram considerados como aspetos a consolidar, os critérios Liderança (C1), Resultados 

Orientados para o Cidadão/Cliente (C6) e Impacto na Sociedade (C8). Sobressaem como 

indicadores, o estabelecimento de relações e parcerias com os serviços da Comunidade, o 

apoio e acompanhamento a alunos com dificuldade e o conhecimento da página Web. 

Foi observado em todos os critérios, à exceção do critério - Resultados Orientados para o 

Cidadão/Cliente (C7) que não foi avaliado, todos os critérios apresentaram aspetos a melhorar. 

Um dos valores mais baixos encontra-se no Critério Resultados do Desempenho-chave (C9) 

que diz respeito à adequação do horário letivo dos alunos para estudar.  
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5.4. Pessoal Docente 
Gráfico IV– Nível de Satisfação – Pessoal Docente  

 

 

Nos inquéritos ao Pessoal Docente verificaram-se pontos fortes em todos os critérios 

avaliados. Foi observado uma percentagem elevada. 

Nos aspetos a consolidar registou-se uma percentagem significativa na média dos indicadores 

que merecem alguma atenção, à exceção do critério Impacto na Sociedade (C8). 

Nos aspetos a melhorar apenas se salientam os critérios Parcerias e Recursos (C4) relativos às 

instalações e equipamentos e Resultados Relativos às Pessoas (C7) que expressam alguma 

preocupação no que concerne à indisciplina. 

5.5. Pessoal Não Docente 

 

Gráfico  V – Nível de Satisfação – Pessoal Não Docente 
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No que respeita aos resultados do Pessoal Não Docente não se verificaram pontos fortes, pelo 

que os aspetos a melhorar e a consolidar foram expressivos com valores aproximados. 

De referir, ainda, que muitos dos inquiridos optaram pelo ‘não aplicável’ a muitas das questões 

com valores entre 11,4% e 31,4%, sendo mais significativo no critério Resultados relativos às 

Pessoas (C7). 

5.6. Encarregados de Educação 

 

Gráfico  VI– Nível de Satisfação dos Encarregados de Educação 

 

No que concerne aos resultados dos Encarregados de Educação não se verificaram pontos 

fortes. 

Os aspetos a consolidar surgem apenas em alguns critérios, designadamente, nos Critérios 

Resultados (C6) ‘O Agrupamento informa regularmente sobre os resultados escolares’, 

Parcerias e Recursos (C4) ‘O Agrupamento preocupa-se com o ambiente’ e Liderança (C1), ‘A 

Direção estabelece relações de cooperação com os serviços da Comunidade para resolução de 

problemas’. 

Como aspetos a melhorar sobressai o Critério Processos (C5) com uma média mais baixa e cujo 

indicador se refere à adaptação da oferta de Cursos às necessidades dos alunos. Em segundo 

lugar surge o Critério Resultados do desempenho-chave (C9) que se refere à diminuição dos 

casos de indisciplina no Agrupamento e O critério Pessoas (C3) no que concerne ao indicador 

’O Agrupamento tem os serviços necessários ao seu funcionamento’. 
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6. Análise Global dos Resultados 
Na Análise Global apresentam-se os resultados dos critérios avaliados por Pontos Fortes, 

Aspetos a Consolidar e Aspetos a Melhorar (V. Anexo tabela dados gerais IX). 

O critério Resultados Orientados para o Cidadão/Cliente (C6) não foi avaliado na população 

inquirida do Pré-escolar, Pessoal Docente e Pessoal Não Docente. O critério Resultados 

Relativo às Pessoas (C7) não foi avaliado na População Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos, 3º Ciclo e 

Secundário e Encarregados de Educação. 

Apresentam-se no gráfico seguinte os resultados globais dos critérios.  

Gráfico VII – Média dos Critérios 

 

5.1. Pontos Fortes  

O gráfico seguinte refere-se aos Pontos Fortes de todos os critérios avaliados. 

Gráfico VIII - Pontos Fortes – Critérios Avaliados 
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Salientam-se os grupos inquiridos do Pré-escolar e do 1º e 2º Ciclos, cujas percentagens são 

bastante elevadas nos critérios avaliados. Também o grupo do Pessoal Docente revela um grau 

de satisfação bastante expressivo em todos os critérios em análise. 

Na população inquirida do 3º Ciclo e Secundário, Pessoal Não Docente e Encarregados de 

Educação não se registaram pontos fortes. 

6.2. Aspetos a Consolidar 

 

Apresenta-se no gráfico seguinte os Aspetos a Consolidar.  

Gráfico  IX – Aspetos a Consolidar - Critérios Avaliados 

 

 

Da análise dos critérios verifica-se que no grupo do 1º e 2º Ciclos não existem aspetos a 

consolidar. Já no grupo do Pré-escolar, os critérios Planeamento e Estratégia (C2) e Pessoas 

(C3), bem como no grupo do 3º Ciclo e Secundário, os critérios Liderança (C1), Resultados 

Orientados para o Cidadão/Cliente (C6) e Impacto na Sociedade (C8) são aspetos a consolidar. 

No grupo dos Encarregados de Educação são apontados quatro critérios com aspetos a 

consolidar, designadamente os critérios liderança (C1), Planeamento e Estratégia (C2), 

Parcerias e Recursos (C4) e Resultados Orientados para o Cidadão/Cliente (C6). 

O grupo do Pessoal Docente e Não Docente refere em todos os critérios avaliados que existem 

critérios a consolidar. 

Nos grupos 3º ciclo e Secundário, Pessoal Não Docente e Encarregados de Educação, em todos 

os critérios avaliados, revelaram aspetos a melhorar.  
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6.3. Aspetos a Melhorar  

Apresenta-se no gráfico seguinte os Aspetos a Melhorar. 

Gráfico  X– Aspetos a Melhorar - Critérios Avaliados 

 

 

No Pré-escolar apresentam-se como aspetos a melhorar o Critério Liderança (C1), Pessoas (C3) 

e Impacto na Sociedade (C8).  

No grupo alunos do 1º e 2º Ciclo e Pessoal Docente refere apenas dois aspetos a melhorar, 

respetivamente, os critérios Planeamento e Estratégia (C2), Impacto na Sociedade (C8) e 

Parecerias e Recursos (C4) e Resultados relativos às Pessoas (C7). 
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6.3.1. Sugestões de Melhoria  

 

Apesar da opção de análise de introduzir aspetos a consolidar (situados num intervalo de 

percentagem de ≥60% e 75%), foi considerado apresentar sugestões para os aspetos  a 

melhorar, uma vez que  será necessária uma intervenção mais premente.  

Destes aspetos foram classificados de “emergentes de 1º nível” - a necessitar de uma 

intervenção urgente e “emergentes de 2º nível” - para uma intervenção seguinte.    

A tabela seguinte apresenta duas partes distintas: a primeira as percentagens dos grupos 

inquiridos em cada um dos critérios e a segunda a análise, por etapas, para a definição das 

prioridades de intervenção. 

Tabela III – Percentagens dos Aspetos a Melhorar 

Classificação dos Critérios/Grupos da População Inquirida   Análise por Etapas 

Critérios  Pré 1º e  
2º Ciclos 

3ºCiclo  
e Sec. 

PD PND EE 
Etapa 1

1
 Etapa 2

2
 Etapa 3

3
 Etapa 4

4
 

C1 20,4 0,0 52,7 0,0 52,7 55,8 6 4 67 45,4 

C2 0,0 58,0 49,9 0,0 51,3 55,9 6 4 67 53,8 

C3 46,3 0,0 50,0 0,0 53,5 52,8 6 4 67 50,7 

C4 0,0 0,0 54,5 58,7 55,9 54,8 6 4 67  56,0 

C5 0,0 0,0 51,1 0,0 53,1 50,7 6 3 50 51,6 

C6   52,4   53,5 2 2 100 53,0 

C7    47,8 52,4  2 2 100 50,1 

C8 53,7 33,2 53,4 0,0 48,8 54,9 6 5 83 48,8 

C9 0,0 0,0 46,6 0,0 57,5 51,5 6 3 50 51,9 
         Critérios não avaliados pelos grupos da população Inquirida 

 

Para a definição/apuramento dos critérios a melhorar foi tido em atenção as seguintes etapas: 

1 Etapa 1- O número de grupos da população que avaliou o critério; 

2Etapa 2- O número de grupos da população que considerou aspetos a melhorar no critério; 

3Etapa 3- A proporcionalidade, em percentagem, da Etapa 2 em relação à Etapa 1; 

(Etapa2/Etapa1x100) 

4Etapa 4 - A média das percentagens dos aspetos a melhorar por critério. 
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Tabela IV – Aspetos a Melhorar Emergentes 

Critérios  Aspetos a Melhorar: Emergentes – 1º nível  

C7|Resultados relativos 
às Pessoas 

PD, PND – Indisciplina no Agrupamento. 
PND – Participação nos instrumentos de Gestão e orientação do 
Agrupamento: RI, Autoavaliação do AEVA. 
- Aceitação de sugestões por parte da Direção sobre condições de 
trabalho, nível de informação e comunicação. 
- Envolvimento em atividades de satisfação pessoal e profissional. 

C6| Resultados 
Orientados para o 
Cidadão/Cliente 

3ºC e Sec, EE – Cumprimento das regras de disciplina; 
- Ambiente acolhedor e seguro; 
- Preparação dos alunos para o sucesso educativo; 
3ºC e Sec – Prestação dos serviços da BE/CRE de acordo com as 
necessidades; 

C8|Impacto na 
Sociedade  

1ºC e 2º C, PND, EE. – Consulta da pág. Web do AEVA. 
3ºC e Sec, EE. - Imagem do Agrupamento junto da Comunidade. 
Pré- Esc, 3ºC e Sec, EE – Transmissão de valores de cidadania 
/desenvolvimento de ações solidárias na sociedade. 

 

Critérios  Aspetos a Melhorar emergentes – 2º nível  

C4|Parcerias e Recursos 3ºC e Sec, E.E – Materiais adequados ao funcionamento das 
atividades; 
3ºC e Sec – Preocupação com a limpeza dos espaços 
escolares;  
- Preocupação com o ambiente e reciclagem 
PND – Estabelecimento de parcerias com outras entidades 
para desenvolver a formação contínua; 
- Funcionalidade dos programas informáticos face às 
necessidades do Agrupamento 
EE – Utilização de novas tecnologias nas atividades letivas; 
 – Estabelecimento de parcerias com entidades e serviços 
para o desenvolvimento de atividades  
 PD – Adequação das instalações, os espaços e os 
equipamentos às necessidades pedagógicas e 
funcionamento dos serviços. 

C2|Planeamento e Estratégia 1ºC e 2º C, 3ºC e Sec, PND – Conhecimento das atividades 
que constam do PAA 
 3ºC e Sec, PND, EE – Conhecimento do RI do AEVA 
PND – Planeamento das tarefas a desenvolver pelo PND;  
- Conhecimento dos objetivos do AEVA para a sua 
consecução  

C3|Pessoas Pré-Esc - Desconhecimento da atribuição de prémios por 
parte das crianças. 
3ºC e Sec - Empenhamento do PND nas suas funções; 
 - Feed-back dos professores aos progressos e dificuldades. 
3ºC e Sec, EE – Adequação dos horários de funcionamento 
dos serviços (secretaria, bar, refeitório, biblioteca e 
reprografia) às necessidades 
- Reconhecimento do mérito dos alunos; 
- Serviços necessários ao seu funcionamento do AEVA  
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EE – Empenhamento dos profissionais do AEVA nas suas 
funções 
PND - Rotatividade pelos vários serviços, 
- Desenvolvimento de um Plano de Formação orientado para 
melhorar o desempenho; 
- Atribuição de tarefas e funções específicas, de acordo com 
o perfil de competências; 
- Informação com antecedência das mudanças a realizar; 
- Valorização do trabalho realizado. 

C1|Liderança Pré-Esc – Conhecimento da Diretora 
3ºC e Sec – Disponibilidade para resolução dos problemas 
dos alunos;  
- Conhecimento da organização do AEVA; 
- Gestão eficaz do AEVA; 
- Aceitação de sugestões;  
- Conhecimento das regras de funcionamento do AEVA; 
- Preocupação da Gestão com o bem-estar dos alunos. 
PND – Solicitação de sugestões e abertura à mudança; 
- Realização de reuniões das chefias dos Assistentes 
Operacionais e Administrativos para análise do trabalho. 
- Realização de reuniões da Direção para tomar decisões 
sobre funcionamento, divulgar a missão e objetivos;  
- Incentivo da Direção à participação em ações de formação 
com vista à melhoria profissional; 
- Envolvimento na autoavaliação do Agrupamento; 
- Reconhecimento e valorização do trabalho pelas chefias e 
Órgãos de Gestão. 

Considerações Finais 
 

A dinamização do processo de diagnóstico de autoavaliação permitiu, a esta equipa, elaborar o 

presente relatório, salientando os seguintes aspetos: 

 a possibilidade de serem redefinidas estratégias de organização da metodologia de 

recolha de  dados, com vista à correção e prevenção de constrangimentos que puderam 

ser identificados ao longo do percurso, designadamente: 

 reformulação da metodologia de aplicação de inquéritos aos Encarregados de 

Educação e do Pessoal Não Docente com o preenchimento em papel para quem não o 

tinha efetuado anteriormente em suporte digital; 

 (re)sensibilização da comunidade educativa para os propósitos da autoavaliação com a 

distribuição de panfletos a todos o Encarregados de Educação; 

 sensibilização dos colaboradores (diretores de Turma) para a aplicação dos referidos 

questionários; 

 alargamento do prazo de entrega de resposta aos inquéritos; 
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 o conhecimento mais efetivo do grau de satisfação da perceção que tem o Pessoal 

Docente, Pessoal Não Docente, Alunos e Pais/Encarregados de Educação sobre algumas 

das necessidades afetas ao funcionamento do AEVA; 

 

 os dados provenientes da análise possibilitarão orientações precisas para um Plano de 

Melhoria, inserido em critérios específicos, designadamente no Projeto Educativo ou para 

um Plano de Ação Estratégica, de acordo com as necessidades identificadas no AEVA. 

 

Recomendações  
 

- Manter a estrutura de todo o trabalho para facilitar a comparação da análise ao longo do 

percurso “ Planear – Executar – Rever – Ajustar” 

- Solicitar a participação de um consultor externo, designadamente, da Universidade de Évora 

e possível integração nos estudos do ‘Observatório da Qualidade da Escola’ da referida 

Universidade.  

- Divulgar os Resultados de Diagnóstico da autoavaliação do AEVA.  
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Cronograma de Execução de junho de 2015 a julho de 2016 

 

 

 

  

Ações 
 

jun jul set out nov dez Jan fev mar abr maio jun julh 

1. Constituição da equipa de autoavaliação x             

2. Explicação do modelo à equipa autoavaliação – 
planeamento da implementação segundo o modelo CAF – 
Recolha de informação 

x x            

3. Elaboração dos indicadores e construção dos respetivos 
questionários 

 x x           

4. Sessões de sensibilização e Aplicação de questionários aos 
PD 

 x x x          

5. Sessões de sensibilização e aplicação de questionários aos 
restantes grupos (Pré; 1º, 2º, 3º  e  Sec,  PND, EE) 

  x x x x x       

6. Distribuição de folheto de divulgação/sensibilização         x x    

7. Tratamento estatístico           x x  

8. Discussão e Análise dos resultados           x x x 

9. Elaboração do Relatório de Diagnóstico Organizacional            x x 

10. Identificação das ações de melhoria             x 

11. Apresentação/Divulgação os resultados             X 
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Panfleto de Divulgação 
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 Questionários por População  
 

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS – PRÉ-ESCOLAR 

 

Estas perguntas querem saber o que tu pensas (achas) da tua Escola.    

Pedimos que respondas a toda as perguntas. Podes responder sem medo porque as tuas respostas 

são secretas. 

Instruções de preenchimento: 

 Deverás responder apenas sim ou não. 

Sim  Não 

1 2 

Muito obrigado pela tua colaboração! 

 

 

 

 

 

Critério 1 – Liderança 

 1 2 

1 Sei quem é a Diretora da Escola.   

2 Conheço as regras da minha sala.   

3 Conto coisas à minha Educadora.   

4 Gosto da minha Escola.   

5 A minha Educadora ajuda-me a resolver os meus problemas.   

6 
Vêm pessoas da Câmara, Junta de Freguesia, Terras Dentro, Terra-Mãe, Centro de Saúde, à 
minha Escola. 

  

Critério 2 – Planeamento e Estratégia 

 1 2 

1 Planeamos atividades com a minha Educadora.    

2 Conheço os meus direitos e os meus deveres.   

Critério 3 – Pessoas 

 1 2 

1 A Escola tem a secretaria, a biblioteca, o refeitório, o bar, etc.    

2 A Escola dá prémios às crianças.   

3 Os auxiliares ajudam-me sempre que preciso.    

4 A minha educadora diz-me se eu faço os trabalhos bem ou mal.   

Critério 4 – Parcerias e recursos 

 1 2 

1 A Escola tem materiais para fazermos os trabalhos.   
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QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS – 1º E 2º CICLOS 

Este questionário pretende conhecer a opinião dos alunos sobre o trabalho desenvolvido 

na Escola. 

A tua opinião é muito importante para que possamos melhorar o funcionamento da 

Escola.  

Pedimos que respondas a todos os itens deste questionário que é secreto e anónimo.  

Instruções de preenchimento: 

 Deverás assinalar apenas a opção pretendida em cada questão e que melhor exprime a 

tua opinião.  

Ao preencher o questionário, classifica com “sim”, “não” ou “não sei. 

Sim  Não  Não sei 
1 2 3 

 

Muito obrigado pela tua colaboração! 

2 Na Escola utilizamos computadores e projetores.   

3 A minha Escola está limpa.   

4 Na minha Escola fazemos reciclagem.   

Critério 5 – Processos 

 1 2 

1 Gosto das Visitas de Estudo e dos passeios.   

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 1 2 

1 A Escola ensina-me a comportar bem.    

2 Faço visitas ao lar de idosos, recolho alimentos, roupas, brinquedos ou livros.   

Critério 9 – Resultados do desempenho – chave 

 1 2 

1 Fico muito tempo na Escola.   
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Critério 1 – Liderança 

 1 2 3 

1 Conheço a Diretora da Escola.    

2 Conheço as regras da Escola.    

3 Os meus professores aceitam as minhas sugestões.    

4 Gosto da minha Escola.    

5 Os meus professores ajudam-me a resolver os meus problemas.    

6 
Na minha Escola existem atividades com pessoas da Câmara, Junta de Freguesia, 
Terras Dentro, Terra-Mãe, Centro de Saúde, etc. 

   

Critério 2 – Planeamento e Estratégia 

 1 2 3 

1 Conheço as atividades que constam do Plano Anual de Atividades da Escola.    

2 Conheço os meus direitos e os meus deveres.    

Critério 3 – Pessoas 

 1 2 3 

1 A Escola tem serviços como a secretaria, biblioteca, refeitório, etc.     

2 A Escola dá prémios aos alunos.    

3 Os auxiliares ajudam-me sempre que preciso.     

4 
Os professores falam comigo sobre os meus progressos e sobre as minhas 
dificuldades. 

   

Critério 4 – Parcerias e recursos 

 1 2 3 

1 A Escola tem materiais para a realização das atividades escolares.    

2 
Na Escola utilizamos as novas tecnologias nas atividades letivas (computadores, 
projetores, quadros interativos…). 

   

3 
Na Escola utilizam-se as novas tecnologias, como por exemplo: o cartão do 
aluno, endereços de e-mail, página Web, etc. 

   

4 A Escola preocupa-se com a limpeza dos espaços escolares.    

5 A Escola preocupa-se com o ambiente (reciclagem).    

Critério 5 – Processos 

 1 2 3 

1 O professor quando falta é substituído.     

2 
Gosto das atividades de Enriquecimento Curricular, tais como: AECs, Visitas de 
Estudo, Desporto Escolar, Clubes, etc. 

   

Critério 6 – Resultados 

 1 2 3 

1 Os professores apoiam os alunos.    

2 As regras de disciplina da Escola são cumpridas.    
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QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS – 3º CICLO E SECUNDÁRIO 

 

Decorrente da necessidade do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, enquanto 

instituição, procurar crescer e melhorar as respostas educativas, a equipa de autoavaliação do 

Agrupamento construiu o presente questionário.  

Este questionário pretende conhecer a opinião dos diferentes membros da Comunidade 

Educativa, designadamente, os alunos, sobre a prestação da natureza do serviço educativo. 

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, 

no sentido deste Agrupamento poder desenvolver as suas próprias forças e capacidades. 

Solicitamos que responda a todos os itens deste questionário. 

Este questionário é de natureza confidencial e anónima pelo que solicitamos a sua opinião 

sincera. 

 

3 A Escola é um lugar seguro.    

4 Frequento a Biblioteca.     

5 Os professores informam-me sobre as minhas avaliações.     

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 1 2 3 

1 
Visito frequentemente a página WEB do Agrupamento de Escolas de Viana do 
Alentejo. 

   

2 A Escola ensina-me a ser mais responsável.    

3 
A Escola participa em ações solidárias e/ ou de sensibilização, como por 
exemplo: visitas aos lares de idosos, recolha de alimentos, de roupas, de 
brinquedos ou de livros. 

   

Critério 9 – Resultados do desempenho – chave 

 1 2 3 

1 O meu horário escolar permite-me ter o tempo necessário para estudar.    

2 A Escola resolve os problemas de mau comportamento.     

3 Os professores têm em conta as sugestões dos alunos.    
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Instruções de preenchimento: 

 Deverá assinalar apenas a opção pretendida em cada questão e que melhor exprime a sua 

opinião.  

Ao preencher o questionário, classifique na escala de 1 a 4, tendo em conta que 1 (nível 

mínimo) corresponde a “Não Concordo” e 3 (nível máximo) corresponde a “Concordo 

plenamente”. Sempre que a questão não se aplicar à sua situação ou não conhecer, selecione a 

opção 4 correspondente a “Não sei”. 

Não concordo Concordo 
Concordo 

plenamente 
Não sei 

1 2 3 4 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 

 

 

 

Critério 1 – Liderança  

 1 2 3 4 

1 Conheço a organização da Escola.     

2 Conheço as regras de funcionamento da Escola     

3 A Escola aceita sugestões.     

4 A Escola preocupa-se com o bem-estar dos alunos.     

5 A Direção gere a Escola de forma eficaz.     

6 A Escola está disponível para a resolução dos problemas dos alunos.     

7 
A Direção estabelece relações de cooperação com a Câmara, Juntas de Freguesia, 
Associações Terras Dentro e Terra-Mãe, Centro de Saúde, etc, para resolução de 
problemas da Escola. 

    

Critério 2 – Planeamento e Estratégia 

 1 2 3 4 

1 Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento.     

2 Conheço as atividades que constam do Plano Anual de Atividades.     

Critério 3 – Pessoas 

 1 2 3 4 

1 
A Escola dispõe dos serviços (secretaria, bar, refeitório, biblioteca, reprografia,…) 
necessários ao seu funcionamento. 

    

2 
Os horários de funcionamento dos serviços estão adequados às nossas 
necessidades. 

    

3 A Escola reconhece o mérito dos alunos.     

4 O Pessoal Não Docente mostra-se empenhado na realização das suas funções.     

5 Os professores comentam comigo os meus progressos e dificuldades.     
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Critério 4 – Parcerias e recursos 

 1 2 3 4 

1 
O Agrupamento estabelece parcerias com outras entidades para desenvolver 
atividades (com o Centro de Saúde, Câmara Municipal, Associações Terras Dentro e 
Terra Mãe, Juntas de Freguesia, Caixa de Crédito Agrícola, Escolas, ...). 

    

2 A Escola tem materiais adequados ao funcionamento das atividades escolares.     

3 
Na Escola são utilizadas as novas tecnologias nas atividades letivas (computadores, 
projetores, quadros interativos,…). 

    

4 
A Escola disponibiliza as novas tecnologias que ajudam o seu funcionamento (cartão 
do aluno, endereços de e-mail, página Web,…). 

    

5 A Escola preocupa-se com a limpeza dos espaços escolares.     

6 A Escola preocupa-se com o ambiente (reciclagem).     

Critério 5 – Processos 

 1 2 3 4 

1 A Escola adapta a oferta de Cursos às necessidades dos alunos.     

2 Existe ocupação para os alunos em caso de ausência do professor.     

3 
As atividades de Enriquecimento Curricular correspondem às minhas preferências 
(AECs, Visitas de Estudo, Desporto Escolar, Clubes,…). 

    

Critério 6 – Resultados 

 1 2 3 4 

1 A Escola prepara os alunos para o sucesso educativo.     

2 A Escola proporciona apoio e acompanhamento aos alunos com dificuldades.     

3 As regras de disciplina são cumpridas.     

4 A Escola proporciona um ambiente acolhedor e seguro.     

5 Os serviços prestados pela BE/CRE vão ao encontro das minhas necessidades.     

6 A Escola informa regularmente sobre os resultados escolares.     

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 1 2 3 4 

1 A Escola tem uma boa imagem na Comunidade.     

2 Conheço a página WEB do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.     

3 A Escola promove atividades que me permitirão ser um cidadão mais responsável.     

4 A Escola participa em ações solidárias e/ ou de sensibilização.     

Critério 9 – Resultados do desempenho – chave 

 1 2 3 4 

1 O meu horário letivo permite-me ter o tempo necessário para estudar.     

2 
Os Cursos Vocacionais e Profissionais oferecidos pelo Agrupamento correspondem 
às expetativas dos alunos. 

    

3 A Escola tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.     

4 Os professores têm em conta as sugestões dos alunos.     
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QUESTIONÁRIO AO PESSOAL DOCENTE 

Decorrente da necessidade do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, enquanto 

instituição, procurar crescer e melhorar as respostas educativas, a equipa de autoavaliação do 

Agrupamento construiu o presente questionário.  

Este questionário pretende conhecer a opinião dos diferentes membros da Comunidade 

Educativa, designadamente Pessoal Docente, sobre a prestação da natureza do serviço educativo. 

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, 

no sentido deste Agrupamento poder desenvolver as suas próprias forças e capacidades. 

Solicitamos que responda a todos os itens deste questionário. 

Este questionário é de natureza confidencial e anónima pelo que solicitamos a sua opinião 

sincera. 

Instruções de preenchimento: 

 Deverá assinalar apenas a opção pretendida em cada questão e que melhor exprime a sua 

opinião.  

Ao preencher o questionário, classifique na escala de 1 a 4, tendo em conta que 0 (nível 

mínimo) corresponde a “Discordo completamente” e 4 (nível máximo) corresponde a “Concordo 

plenamente”. Sempre que a questão não se aplicar à sua situação, selecione a opção 5 

correspondente a “Não aplicável”. 

Discordo 
completamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

plenamente 
Não aplicável 

1 2 3 4 5 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Critério 1 - Liderança 

 1 2 3 4 5 

1 A Direção promove atividades no Agrupamento.      

2 A Direção divulga as atividades no Agrupamento.      

3 A Direção envolve o Pessoal Docente na autoavaliação do Agrupamento.      

4 O Conselho Geral promove a relação/ligação à Comunidade Educativa.      

5 
O meu Departamento promove com frequência a troca de experiências 
educativas. 

     

6 
O meu Departamento promove a reflexão acerca de critérios pedagógicos e de 
organização da vida do Agrupamento. 

     

7 O Diretor aceita sugestões de melhoria.      
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Critério 2 – Planeamento e estratégia 

 1 2 3 4 5 

1 
Os Docentes participam no diagnóstico, no levantamento das necessidades e 
nas expetativas para os documentos orientadores da vida do Agrupamento (PE, 
PAA, RI). 

     

2 
Os Docentes contribuem para o planeamento dos diversos documentos 
orientadores (PE, PAA e RI).  

     

3 Os Docentes participam na avaliação/reformulação do PE, PAA e RI.      

4 Os documentos de orientação educativa são divulgados eficazmente.      

5 Os Docentes participam na reavaliação dos documentos orientadores.      

6 
Os Docentes implementam projetos inovadores no Agrupamento com vista à 
mudança. 

     

7 
A Direção promove incentivos logísticos (espaços, tempo e recursos) para o 
desenvolvimento de projetos inovadores. 

     

 

Critério 3 – Pessoas 

 1 2 3 4 5 

1 
A Direção atribui aos Docentes a realização de tarefas e funções específicas, de 
acordo com o seu perfil de competências.  

     

2 
A Direção e o Conselho Pedagógico desenvolvem um Plano de Formação para o 
Pessoal Docente orientado para a melhoria do desempenho. 

     

3 A Direção e as estruturas intermédias promovem o trabalho em equipa.      

4 O trabalho dos Docentes é valorizado pelo Agrupamento.      

5 
No Agrupamento existe uma cultura de diálogo e comunicação aberta entre os 
Docentes. 

     

 

8 Os Órgãos de Gestão encorajam os Docentes a apresentarem sugestões.      

9 O Agrupamento proporciona e assegura o trabalho colaborativo.      

10 
Os Órgãos de Gestão dão resposta às necessidades sentidas pelo Agrupamento 
através de relações institucionais. 

     

11 
Os Órgãos de Gestão relacionam-se e colaboram com as instituições locais e 
regionais. 

     

Critério 4 – Parcerias e recursos 

 1 2 3 4 5 

1 
O Agrupamento estabelece parcerias com outras entidades para a formação de 
Docentes. 

     

2 
O Agrupamento estabelece parcerias com outras entidades/instituições para a 
implementação de projetos formativos para os seus alunos. 

     

3 
O Agrupamento estabelece planos de apoio educativo, psicológico e social, com 
os alunos. 

     

4 
O Agrupamento estabelece planos de sensibilização para a Vida Pós-Escolar com 
os seus alunos. 

     

5 
A Direção e Conselho Administrativo gerem os recursos financeiros para 
viabilizar os planos de ação. 

     

6 
O Pessoal Docente contabiliza os custos dos projetos que se propõe desenvolver 
com os seus alunos. 

     

7 
O Pessoal Docente utiliza as TIC como recurso pedagógico e instrumento de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

     

8 O Agrupamento tem em conta as propostas e necessidades do Pessoal Docente      
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Critério 5 – Processos 

 1 2 3 4 5 

1 
O Agrupamento, em articulação com as estruturas intermédias, identifica e 
estabelece prioridades de intervenção educativa. 

     

2 
O Agrupamento regula a aplicação das estratégias promotoras do sucesso 
educativo. 

     

3 
O Agrupamento promove iniciativas em colaboração com os Encarregados de 
Educação na procura de respostas educativas. 

     

4 
O Agrupamento promove iniciativas em colaboração com os Serviços de Saúde 
para satisfazer necessidades sentidas pelos alunos. 

     

5 
O Agrupamento conta com serviços da Comunidade Educativa (entidades 
públicas e privadas)  

     

 

Critério 7 – Resultados relativos às pessoas 

 1 2 3 4 5 

1 
O Pessoal Docente está atento, regularmente, aos resultados escolares dos 
alunos e propõem medidas educativas. 

     

2 O Pessoal Docente considera que existe indisciplina no Agrupamento.      

3 
O Pessoal Docente desenvolve o trabalho em equipa, entreajudando-se e 
trocando experiências. 

     

4 
O Agrupamento facilita ao Pessoal Docente os recursos materiais necessários ao 
seu desempenho. 

     

5 
O Agrupamento facilita ao Pessoal Docente espaços adequados para 
desenvolver as diferentes atividades. 

     

6 
O Pessoal Docente envolve-se em atividades, com vista à melhoria dos 
resultados escolares. 

     

7 O Agrupamento desenvolve medidas de prevenção da indisciplina.      

8 
A formação disponibilizada pelo Agrupamento em colaboração com outras 
instituições é adequada às minhas necessidades. 

     

 

 

 

 

Critério 9 – Resultados do desempenho - chave 

 1 2 3 4 5 

1 O Agrupamento faz uma análise dos resultados escolares.      

2 A Oferta Educativa do Agrupamento foi adequada.      

na aquisição de recursos materiais. 

9 
As instalações, os espaços e os equipamentos são adequados às necessidades 
pedagógicas e funcionamento dos serviços. 

     

10 O Agrupamento tem um plano de segurança para Comunidade Escolar.      

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 1 2 3 4 5 

1 O Agrupamento tem uma boa imagem junto da Comunidade.      

2 
O Agrupamento participa em ações solidárias e/ou de sensibilização – 
Deficiência, apoio solidário e preservação da natureza. 
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3 
O Agrupamento desenvolve atividades (Clubes, Desporto Escolar, Projetos, 
Atividades de Complemento Curricular) adequadas aos interesses dos alunos. 

     

4 
O Agrupamento desenvolve medidas para melhorar os resultados escolares dos 
alunos (apoios, aulas de recuperação, coadjuvação, tutorias, …). 

     

5 A distribuição do serviço Docente foi adequada.      

6 A organização dos horários foi adequada às necessidades dos alunos.      

7 
A avaliação dos resultados levou à reflexão sobre a adequação das metodologias 
utilizadas e de apoios educativos proporcionados. 

     

8 O Agrupamento controla o abandono e absentismo escolar.      

9 O Agrupamento tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.      

 

QUESTIONÁRIO AO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Decorrente da necessidade do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, enquanto 

instituição, procurar crescer e melhorar as respostas educativas, a equipa de autoavaliação do 

Agrupamento construiu o presente questionário.  

Este questionário pretende conhecer a opinião dos diferentes membros da Comunidade 

Educativa, designadamente Pessoal Não Docente, sobre a prestação da natureza do serviço 

educativo. 

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, 

no sentido deste Agrupamento poder desenvolver as suas próprias forças e capacidades. 

Solicitamos que responda a todos os itens deste questionário. 

Este questionário é de natureza confidencial e anónima pelo que solicitamos a sua opinião 

sincera. 

Instruções de preenchimento: 

 Deverá assinalar apenas a opção pretendida em cada questão e que melhor exprime a sua 

opinião.  

Ao preencher o questionário, classifique na escala de 1 a 4, tendo em conta que 0 (nível 

mínimo) corresponde a “Discordo completamente” e 4 (nível máximo) corresponde a “Concordo 

plenamente”. Sempre que a questão não se aplicar à sua situação, selecione a opção 5 

correspondente a “Não aplicável”. 

Discordo 
completamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

plenamente 
Não aplicável 

1 2 3 4 5 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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Critério 2 – Planeamento e estratégia 

 1 2 3 4 5 

1 O Pessoal Não Docente conhece o Regulamento Interno do Agrupamento.      

2 
O Pessoal Não Docente conhece, anualmente, o Plano de Atividades do 
Agrupamento. 

     

3 As tarefas a desenvolver pelo Pessoal Não Docente estão bem planeadas.      

4 
O Pessoal Não Docente conhece os objetivos do Agrupamento procurando 
contribuir para a sua realização. 

     

5 
O Pessoal Não Docente apresenta propostas de melhoria nas áreas da sua 
responsabilidade. 

     

 

Critério 3 – Pessoas 

 1 2 3 4 5 

1 A Direção distribui o serviço e define horários com base em critérios claros.      

2 A Direção informa com antecedência sobre as mudanças a realizar.      

3 
A Direção atribui ao Pessoal Não Docente a realização de tarefas e funções 
específicas, de acordo com o seu perfil de competências. 

     

4 A rotatividade do Pessoal Não Docente pelos vários serviços é positiva.      

5 
A Direção e o Conselho Pedagógico desenvolvem um Plano de Formação para o 
Pessoal Não Docente orientado para melhorar o seu desempenho. 

     

6 O trabalho do Pessoal Não Docente é valorizado pelo Agrupamento.      

7 A Direção promove o diálogo e comunicação com o Pessoal Não Docente.      

8 A Direção apoia o Pessoal Não Docente na resolução de problemas profissionais.      

 

Critério 1 - Liderança 

 1 2 3 4 5 

1 
A Direção faz reuniões com o Pessoal Não Docente para divulgar a missão e 
objetivos do Agrupamento. 

     

2 A Direção é aberta à mudança.      

3 A Direção preocupa-se com o bem-estar do Pessoal Não Docente.      

4 A Direção é competente na forma como gere o serviço.      

5 
Os Órgãos de Gestão e as chefias do Pessoal Não Docente reconhecem e 
valorizam o trabalho desenvolvido. 

     

6 
A Direção faz reuniões com o pessoal Não Docente para tomar decisões que 
impliquem mudanças no funcionamento. 

     

7 
As chefias mostram-se disponíveis para a resolução dos problemas do Pessoal 
Não Docente. 

     

8 
Os Chefes dos Assistentes Operacionais e dos Administrativos reúnem com o 
restante pessoal para analisar o trabalho. 

     

9 A Direção pede sugestões ao Pessoal Não Docente.      

10 A Direção é acessível, escuta e responde às pessoas em tempo útil.      

11 
A Direção incentiva a participação em ações de formação que visem a melhoria 
em termos profissionais. 

     

12 A Direção envolve o Pessoal Não Docente na autoavaliação do Agrupamento.      

13 
A Direção estabelece relações de cooperação com a Câmara, Juntas de 
Freguesia, Associação Terras Dentro em Alcáçovas, Associação Terra Mãe em 
Alcáçovas, Centro de Saúde, etc., para resolução de problemas do Agrupamento. 
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Critério 5 – Processos 

 1 2 3 4 5 

1 
O Agrupamento define um plano de trabalho em articulação com as chefias do 
Pessoal Não Docente. 

     

2 As chefias do Pessoal Não Docente promovem reuniões.      

3 
O Agrupamento envolve o Pessoal Não Docente nas atividades realizadas ao 
longo do ano. 

     

4 A Escola adapta a oferta de Cursos às necessidades dos alunos.      

5 
As medidas adotadas para a ocupação dos alunos, em caso de ausência do 
professor, são adequadas. 

     

6 
O Agrupamento conta com a colaboração de outros serviços (Câmara Municipal, 
Saúde, …) 

     

7 
O Pessoal Não Docente está disponível para colaborar nas atividades realizadas 
ao longo do ano. 

     

8 
O Pessoal Não Docente preocupa-se em melhorar o seu trabalho para aumentar 
a satisfação dos alunos e dos Pais/ Encarregados de Educação. 

     

 

Critério 7 – Resultados relativos às pessoas 

 1 2 3 4 5 

1 
O Pessoal Não Docente faz sugestões com vista à elaboração do Regulamento 
Interno e do Projeto de Autoavaliação do Agrupamento. 

     

2 
O Pessoal Não Docente participa em propostas de melhoria, dando a sua 
opinião. 

     

3 O Pessoal Não Docente considera que existe indisciplina no Agrupamento      

4 
O Agrupamento facilita ao Pessoal Não Docente os recursos materiais 

necessários às suas tarefas. 

     

5 
O Pessoal Não Docente envolve-se na execução de atividades por iniciativa 

própria. 

     

Critério 4 – Parcerias e recursos 

 1 2 3 4 5 

1 
O Agrupamento estabelece parcerias com outras entidades para desenvolver a 
formação contínua do Pessoal Não Docente. 

     

2 
A Direção adquire os materiais necessários e adequados para um bom 
desempenho do Pessoal Não Docente. 

     

3 Existe uma boa relação qualidade/preço nos materiais adquiridos.      

4 
A informação entre a Direção e o Pessoal Não Docente circula de forma 
adequada. 

     

5 
O Agrupamento utiliza novas tecnologias para melhorar o desempenho do 
Pessoal Não Docente. 

     

6 
Os programas informáticos utilizados são funcionais e correspondem às 
necessidades do Agrupamento. 

     

7 
O Agrupamento tem em conta as propostas e necessidades do Pessoal Não 
Docente na aquisição de recursos materiais. 

     

8 
As instalações, os espaços e os equipamentos são adequados às necessidades e 
funcionamento dos serviços. 

     

9 O Agrupamento tem um Plano de Segurança.      
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6 O Agrupamento desenvolve medidas de prevenção da disciplina.      

7 
A Direção escuta o Pessoal Não Docente sobre os vários aspetos: condições de 
trabalho, necessidades, opções de formação, outras, … 

     

8 
A formação disponibilizada pelo Agrupamento, em colaboração com outras 
instituições é adequada às necessidades do Pessoal Não Docente. 

     

 

Critério 9 – Resultados do desempenho - chave 

 1 2 3 4 5 

1 
A organização interna do Agrupamento permite um bom funcionamento das 
atividades escolares. 

     

2 Os Cursos oferecidos pelo Agrupamento são adequados.      

3 O Agrupamento tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.      

4 As chefias controlam as faltas e o atraso do Pessoal Não Docente.      

 

QUESTIONÁRIO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Decorrente da necessidade do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, enquanto 

instituição, procurar crescer e melhorar as respostas educativas, a equipa de autoavaliação do 

Agrupamento construiu o presente questionário.  

Este questionário pretende conhecer a opinião dos diferentes membros da Comunidade 

Educativa, designadamente Encarregados de Educação, sobre a prestação da natureza do serviço 

educativo. 

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas, 

no sentido deste Agrupamento poder desenvolver as suas próprias forças e capacidades. 

Solicitamos que responda a todos os itens deste questionário. 

Este questionário é de natureza confidencial e anónima pelo que solicitamos a sua opinião 

sincera. 

 

Instruções de preenchimento: 

 Deverá assinalar apenas a opção pretendida em cada questão e que melhor exprime a sua 

opinião.  

Ao preencher o questionário, classifique na escala de 1 a 4, tendo em conta que 1 (nível 

mínimo) corresponde a “Não Concordo” e 3 (nível máximo) corresponde a “Concordo 

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 1 2 3 4 5 

1 O Agrupamento tem uma boa imagem junto da Comunidade.      

2 O Pessoal Não Docente consulta, habitualmente, a página do Agrupamento.      

3 O Agrupamento participa em ações solidárias e/ou de sensibilização.      
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plenamente”. Sempre que a questão não se aplicar à sua situação ou não conhece, selecione a 

opção 4 correspondente a “Não tenho conhecimento”. 

 

Não concordo Concordo 
Concordo 

plenamente 
Não tenho 

conhecimento 

1 2 3 4 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 

 

 

 

Critério 1 – Liderança  

 1 2 3 4 

1 A Direção informa sobre a sua organização e seu funcionamento.     

2 A Direção aceita sugestões.     

3 A Direção preocupa-se com o bem-estar dos alunos.     

4 A Direção gere a Escola de forma eficaz.     

5 A Direção está disponível para a resolução dos problemas dos alunos.     

6 
A Direção estabelece relações de cooperação com a Câmara, Juntas de Freguesia, 
Terras Dentro, Terra-Mãe, Centro de Saúde, etc., para resolução de problemas da 
Escola. 

    

Critério 2 – Planeamento e Estratégia 

 1 2 3 4 

1 Conhece o Regulamento Interno do Agrupamento.     

2 Conhece atividades que constam do Plano Anual de Atividades.     

Critério 3 – Pessoas 

 1 2 3 4 

1 O Agrupamento tem os serviços necessários ao seu funcionamento.     

2 
Os horários de funcionamento dos serviços (secretaria, bar, refeitório, biblioteca e 
reprografia) estão adequados às necessidades dos alunos. 

    

3 O Agrupamento reconhece o mérito dos alunos.     

4 
Os profissionais das Escolas do Agrupamento mostram-se empenhados na realização 
das suas funções. 

    

Critério 4 – Parcerias e recursos 

 1 2 3 4 

1 
O Agrupamento estabelece parcerias com outras entidades para desenvolver 
atividades (Centro de Saúde, Câmara Municipal, Associações Terras Dentro, Terra 
Mãe, Juntas de Freguesia, Caixa de Crédito Agrícola, Escolas. 

    

2 
 O Agrupamento tem materiais adequados ao funcionamento das atividades 
escolares. 

    

3 
O Agrupamento utiliza as novas tecnologias nas atividades letivas (computadores, 
projetores, quadros interativos…) 

    

4 
O Agrupamento disponibiliza as novas tecnologias que ajudam o seu funcionamento 
(cartão do aluno, endereços de e-mail, página Web…). 

    



Equipa de autoavaliação  
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 O Agrupamento preocupa-se com a limpeza dos espaços escolares.     

6 O Agrupamento preocupa-se com o ambiente (reciclagem).     

Critério 5 – Processos 

 1 2 3 4 

1 O Agrupamento adapta a oferta de Cursos às necessidades dos alunos.     

2 Existe ocupação os alunos em caso de ausência do professor.     

3 
As atividades Enriquecimento Curricular correspondem às preferências dos alunos 
(AECs, Visitas de Estudo, Desporto Escolar, Clubes…). 

    

Critério 6 – Resultados 

 1 2 3 4 

1  O Agrupamento prepara os alunos para o sucesso educativo.     

2 As regras de disciplina da Escola são cumpridas.     

3  O Agrupamento proporciona um ambiente acolhedor e seguro.     

4  O Agrupamento informa regularmente sobre resultados escolares.     

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 1 2 3 4 

1 O Agrupamento  tem uma boa imagem na Comunidade.     

2 
Os Encarregados de Educação conhecem a página WEB do Agrupamento de Escolas 
de Viana do Alentejo. 

    

3 O Agrupamento participa em ações solidárias e/ ou de sensibilização.     

Critério 9 – Resultados do desempenho – chave 

 1 2 3 4 

1 
A organização o Agrupamento permite um bom funcionamento das atividades 
escolares. 

    

2 Os Cursos Vocacionais e Profissionais correspondem às expetativas.     

3 O Agrupamento tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.     

4 O Agrupamento solicita estratégias de melhoria para ultrapassar as dificuldades.      



 
 

Médias Globais – Pontos Fortes, Aspetos a Consolidar e Aspetos a Melhorar 

 

 
ALUNOS 

 
Pré-escolar 1º e 2º Ciclos 3º Ciclo e Secundário 

Critérios 
Pontos 
Fortes 

Aspetos a 
Consolidar 

Aspetos a 
Melhorar 

Pontos 
Fortes 

Aspetos a 
Consolidar 

Aspetos a 
Melhorar 

Pontos 
Fortes 

Aspetos a 
Consolidar 

Aspetos a 
Melhorar 

C1|Liderança 91,0 0,0 20,4 92,8 0,0 0,0 0,0 60,5 52,7 

C2|Planeamento e Estratégia 90,7 63,0 0,0 94,8 0,0 58,0 0,0 0,0 49,9 

C3|Pessoas 96,3 64,8 46,3 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

C4|Parcerias e Recursos 93,1 0,0 0,0 96,5 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 

C5|Processos 100,0 0,0 0,0 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 

C6|Resultados orientados para 
o Cidadão/Cliente 

0,0 0,0 0,0 96,2 0,0 0,0 0,0 63,5 52,4 

C7|Resultados relativos às 
Pessoas 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C8|Impacto na Sociedade 98,0 0,0 53,7 97,2 0,0 33,2 0,0 61,2 53,4 

C9|Resultados de Desempenho 
Chave 

78,0 0,0 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6 
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Critérios 

Pessoal Docente  Pessoal Não Docente  Encarregados de Educação 

Pontos 
Fortes 

Aspetos a 
Consolidar 

Aspetos 
a 

Melhorar 

Pontos 
Fortes 

Aspetos a 
Consolidar 

Aspetos 
a 

Melhorar 

Pontos 
Fortes 

Aspetos a 
Consolidar 

Aspetos 
a 

Melhorar 

C1|Liderança 
81,4 71,7 0,0 0,0 66,7 52,7 0,0 62,8 55,8 

C2|Planeamento e Estratégia 
82,2 68,9 0,0 0,0 62,2 51,3 0,0 60,0 55,9 

C3|Pessoas 
79,0 72,0 0,0 0,0 62,2 53,5 0,0 0,0 52,8 

C4|Parcerias e Recursos 
78,9 71,9 58,7 0,0 60,9 55,9 0,0 60,1 54,8 

C5|Processos 
79,5 72,1 0,0 0,0 67,3 53,1 0,0 0,0 50,7 

C6|Resultados orientados para o Cidadão/Cliente 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 53,5 

C7|Resultados relativos às Pessoas 
82,2 69,2 47,8 0,0 63,7 52,4 0,0 0,0 0,0 

C8|Impacto na Sociedade 
77,9 0,0 0,0 0,0 63,0 48,8 0,0 0,0 54,9 

C9|Resultados de Desempenho Chave 
81,9 71,2 0,0 0,0 66,4 57,5 0,0 0,0 51,5 


